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 सिमन बोसिव्हरिा जन्म 1783 िािी एका 
अशा देशात झािा , जजथे श्रीमतं िोक अत्यंत 
धनवान होत ेतर गरीब िोक अत्यतं हिाखीत 
जगत होत.े  



सिमन बोसिव्हरिे कुटंुबही धननक होत.े 
व्हेनेझुएिा देशातीि इतर श्रीमतं िोकािंारखेि 
त्याच्या कुटंुबािेही मळू स्पॅननश होत.े 



सिमन नऊ वर्ाांिा अिताना त्याच्या 
आईवडििािंा मतृ्य ूझािा. सिमनच्या काकानंी 
त्यािा सशकवण्याकररता अनेक सशक्षक नेमिे. 
पण सिमनिा सशकवणे मोठे अवघि काम होत.े 
कोणािाही त ेजमि ेनाही. अखेरीि, सिमन 
रॉडिग्ज हे सशक्षक आल्यानतंर प्रश्न िटुिा. 
दोन्ही सिमनिे एकमेकाशंी िागंिे जम ूिागिे. 

पढुीि िहा वर्,े सिमन िौदा वर्ाांिा 
होईपयांत रॉडिग्जने त्यािा यरुोपातीि महान 
तत्त्वज्ाचं्या वविारािंी ओळख करून ददिी. या 
तत्त्वज्ामंध्ये स्वाततं्र्य आणण िमानतिेा परुस्कार 
करणारा फ्रें ि  तत्त्वज् जजन-जाक रूिोदेखीि 
होता.   





रूिो म्हणायिा, “िोक आपल्या मिुाचं्या िरुक्षिेी खूप 
काळजी घेतात. पण मिुानंा स्वत:िं िरंक्षण स्वत:ि 
करण्यािाठी काय सशकवि ंपादहज,े यािा वविार त ेकधी करत 
नाहीत. आईििँिमधिा अनतशीत दहवाळा अिो की माल्टातीि 
अनततप्त उन्हाळा! कोणत्याही बबकट पररजस्थतीत जजवतं 
राहाण्यािं कौशल्य आपण मिुानंा ददि ंपादहज.े”  



हीि गोष्ट रॉडिग्जने सिमनिा िमजाविी. रॉडिग्जने 
सिमनिा शाळेच्या नेहमीच्या अभ्यािािोबति िढण्याि े
प्रसशक्षण ददि.े त्याने सिमनिा जंगिात, शहरात कि े
जगायिे, कठीण पररजस्थतीमध्ये तग धरून जजवतं किे 
राहायिे हेदेखीि सशकवि.े  



1797 िािी एका क्ानंतकारकाचं्या बिंात भाग घेतल्यामळेु 
रॉडिग्जिा व्हेनेझुएिा िोिावे िागिे. हे बिं अयशस्वी झािे. 
व्हेनेझुएिािी स्पेनच्या राजवटीतनू िटुका करण्यािाठी अिे अनेक 
िघंर्ष तवे्हा होत अित.  

काही वर्ाांनंतर दोन्ही सिमनिी पनु्हा भेट झािी. त्यानंी 
एकत्रि यरुोपिा दौरा केिा. बोसिव्हरिा हा दिुरा यरुोप दौरा 
होता. वयाच्या िोळाव्या वर्ी तो पदहल्यादंा यरुोपिा गेिा होता. 
तवे्हा त्याने नतथे एका स्पॅननश उच्िाचधकाऱ्याच्या अठरा वर्ाांच्या 
मिुीशी िग्न केिे. आपल्या पत्नीिा घेऊन तो व्हेनेझुएिात 
परतिा. पण दहाि मदहन्यात नतिा पीतज्वराने मतृ्य ूझािा.   

या दिुऱ्या यरुोप दौऱ्याने मात्र सिमन बोसिव्हरि ेआयषु्यि 
बदिनू टाकिे. तो तवे्हा फ्रान्िमधीि पॅररि शहरात होता. नतथे 
नेपोसियन बोनापाटषच्या सशरावर िम्राटपदािा मकुुट ठेवण्यािा 
िोहळा िरुू होता. हजारो-िाखो िोक यावेळी िम्राटािा 
जयजयकार करत होत.े त ेपाहून सिमन मनाशी म्हणािा, 
“िोकाकंिून यापेक्षा अचधक पे्रम कुणािा समळणार नाही. हा 
िोहळा पाहून माझ्या मातभृमूीच्या द:ुखद जस्थतीिी आठवण होत.े 
नेपोसियनिारखं जो कोणी व्हेनेझुएिािा  स्वततं्र करेि, त्यािा 
िोकािंी अशीि वाहवा आणण प्रेम समळेि.” 





नंतर बोसिव्हर आणण रॉिीग्ज रोम येथे गेिे. नतथे एका 
टेकिीवर गिुघे टेकून सिमन बोसिव्हरने प्रनतज्ा केिी,  

“माझ्या मातभृमूीिा स्पेनच्या गिुामचगरीतनू मकु्त 
केल्यासशवाय मी स्वस्थ बिणार नाही.”  

बोसिव्हरने आपिे उवषररत आयषु्य ही प्रनतज्ा पणूष 
करण्याति घािविे.   



बरीि वर् ेिघंर्ष आणण दोन क्ानंतकारी बिं 
केल्यावर सिमन बोसिव्हर आपिे स्वप्न िाकारू 
शकिा.  



पदहिे बिं 1819 िािी िरुू झािे. बोसिव्हरने जनरि 
फ्रासंिस्को िी समरािंा याच्या नेततृ्वाखािी झािेल्या यदु्धात भाग 
घेतिा. या युद्धात बिंखोर क्ानंतकारकािंी हार झािी. दिुऱ्या 
अपयशी बिंािे नेततृ्व खुद्द बोसिव्हरने केिे. हे यदु्ध तो 
जजंकताजजंकता हरिा. शवेटच्या क्षणी स्पेनच्या बाजूने 
िढणाऱ्या ओररनोकोच्या खोऱ्यातीि स्थाननक िनैनकानंी त्यानंा 
हरवि.े   



पधंरा वर्ाांनंतर बोसिव्हर एकवीिश ेिनैनकाचं्या फौजेिा 
प्रमखु बनिा. त्याने न्य ूगॅ्रनिा (िध्यािे कोिबंबया आणण 
पनामा) किून व्हेनेझुएिावर आक्मण केिे. त्याच्यामागे दोन 
अयशस्वी बिंािंा अनभुव होता. त्याच्यािमोर िात हजार 
स्पॅननश िनैनकािंी फौज होती. पण शवेटी बोसिव्हर जजंकिा.    



दिुरी क्ातंी अपयशी ठरल्यानंतर बोसिव्हरिा आपिी 
स्वत:िी फौज तयार करण्याकररता पाि वर् ेिागिी. 
यावेळी त्याने न्य ूगॅ्रनिािे जनरि फ्रासंिस्को िी पॉिा 
िॅनटॅनिर याचं्याशी हातसमळवणी केिी. काही बिटीश आणण 
आयररश िनैनकाचं्या मदतीने न्य ूगॅ्रनिा आणण व्हेनेझएुिा 
या आपल्या मातभृमूीनंा स्वततं्र करण्यािा त्यानंी पण 
केिा.   

 पाविाळा िरुू झािा. मिुळधार पाविाति 
बोसिव्हरच्या फौजेने आगेकूि केिी. न्य ूगॅ्रनिामध्ये 
सशरकाव करण्यािाठी तीन मागष होत.े बोसिव्हरने िवाषत 
कष्टप्रद मागष ननवििा. कारण आपण या अवघि मागाषने 
येऊ अशी कल्पना शत्रपुक्ष करणार नाही, यािी त्यािा 
खात्री होती. यामळेु शत्र ूगाफीि राहाणार होता. जिजशी 
फौज पढेुपढेु िाि ूिागिी, तितिे बोसिव्हर ितत 
फौजेच्या आगेमाग ेजाऊन िनैनकांना प्रोत्िाहीत करू 
िागिा. नदीच्या परुाच्या पाण्यातनू वाट काढताना त्याने 
आजारी आणण दबुळ्या िनैनकानंा स्वत:च्या घोड्यावर 
बिविे. 





कॅिानेर प्रातंात बोसिव्हरच्या फौजेिा आठविाभर कमरेइतक्या 
पाण्यातनू िािावे िागिे. पाण्याने ओल्या होऊ नयेत, म्हणून 
आपल्या बदंकुा उििनू त ेिोक्यावर धरत. रात्री एखादा जसमनीिा 
तकुिा ददििा की त ेनतथे थाबंत. पाण्यापेक्षा चिखिाच्या जसमनीवर 
झोपणे त्यांना जास्त बरे वाटे.    



त्या भागात िािण्यािाठी वाटि नव्हती. गदष 
जंगिातीि झाि ेकापनू काढत त ेिाित रादहिे. तथेीि 
नद्ावंर पिू नव्हत.े गायीच्या कातड्याच्या नावा बनवनू 
त्यांनी नद्ा पार केल्या. 





दगुषम मदैानी प्रदेश पार केल्यावर बोसिव्हरच्या 
फौजेिमोर अिँीझ पवषतरागंा पार करण्यािे कठीण 
आव्हान होत.े   

या दगुषम पवषतामंधून िािताना बोसिव्हरिे 
अनेक िनैनक मरण पाविे. पवषतातंीि िोंगर िढून-
उतरून ककत्येक घोि ेिगंि ेझािे. िनैनकािंे आपल्या 
घोड्यावंर जीवापाि प्रेम होत.े त्यामळेु ककत्येक 
िनैनक आपल्या घोड्यांना घेऊन उिटपाविी ननघून 
गेिे. थंिी आणण वादळी वाऱ्यािंा मारा िहन न 
होऊन अनेक िनैनकािंा जीव गेिा.  

या प्रनतकूि पररजस्थतीतही बोसिव्हर पढेु पढेु 
जात रादहिा. पवषत ओिािूंन त्याने आपल्या 
फौजेिह अखेर न्य ूगॅ्रनिामध्ये सशरकाव केिा.   



बोसिव्हर न्य ूगॅ्रनिात पोहोििा तवे्हा त्याच्या फौजेत 
केवळ शभंरएक िनैनक उरिे होत.े पण स्पॅननश फौजिेा 
िकवण्यािी त्यािी योजना मात्र यशस्वी झािी. अिानक 
झािेल्या आक्मणाने स्पॅननश फौज परुती भाबंाविी.  
त्यामळेु बोसिव्हरच्या फौजिेा हे यदु्ध जजंकणे शक्य झािे.  



तीन ददविानंंतर बोसिव्हरिी फौज बोगोटािा पोहोििी. डििेंबर 
मदहन्यात सिमन बोसिव्हर ररपजलिक ऑफ कोिबंबयािा अध्यक्ष 
बनिा. हे नवे ररपजलिक न्य ूगॅ्रनिा, व्हेनेझुएिा आणण जक्वतो (नतंर 
इक्वेिोर) या तीन देशािंे समळून बनिे होत.े आता फक्त व्हेनेझुएिा 
आणण जक्वतो या देशानंा मकु्त करायिे होत.े  



जून 1821 मध्ये बोसिव्हरने व्हेनेझुएिातीि कॅरोबोबो प्रातंात 
झािेल्या यदु्धात स्पॅननश फौजेिा पराभव केिा आणण व्हेनेझुएिा 
देशही स्वततं्र केिा. नतथे जनरि िॅनटॅिरिा प्रमखुपदी ननयकु्त 
करून तो इक्वेिोरिा मकु्त करण्याच्या मोदहमेवर ननघािा.   

इक्वेिोरमध्ये बोसिव्हरिा मॅन्युएिा िेंझ ही त्याच्या भावी 
आयषु्यािी जोिीदारीण समळािी.  

1824 िािी बोसिव्हरने आपल्या फौजेिा प्रमखु अतंाननयो 
होि िकेु् याच्या मदतीने पेरू देशािा मकु्त केि.े काही ददविांनी 
िकेु् याने उत्तर पेरू प्रातंािाही मकु्त केि.े बोसिव्हरच्या िन्मानाथष 
या नव्या देशाने आपिे नाव बोसिजव्हया अिे ठेवि.े   

बोसिव्हर आता पेरू, बोसिजव्हया, ररपजलिक ऑफ कोिबंबया 
(न्य ूगॅ्रनिा, व्हेनेझुएिा आणण इक्वेिोर) यािंा अध्यक्ष बनिा. तो 
दहस्पॅननक (स्पॅननश बोिणाऱ्या) अमेररकन देशािंा एक गट बनव ू
पाहात होता. 1826 िािी पनामा देशात एक पररर्द भरिी. 
यामध्ये बोसिव्हरच्या देशाबंरोबरि मध्य अमेररका आणण 
मेजक्िको या देशािंेही प्रनतननधी िहभागी झाि.े पररर्द पणूषत: 

यशस्वी झािी नििी तरी इथूनि आंतरराष्ट्रीय परस्पर 
िहकायाषिी िरुुवात झािी.   





1826 िािी सिमन बोसिव्हरच्या 
ररपजलिक ऑफ कोिबंबयामध्ये अंतगषत किह 
िरुू झािा. व्हेनेझुएिा आणण न्य ूगॅ्रनिा हे 
देश एकमेकािंोबत राहू इजच्ित नव्हत.े 
यातनू मग गहृयदु्ध झािे. ररपजलिक ऑफ 
कोिबंबया एकिघं ठेवण्यािाठी बोसिव्हरने 
पेरू देश िोििा. पण त्यािा या कामात यश 
समळािे नाही. ररपजलिक तालयात घेण्याच्या 
त्याच्या कारवाईिा िोकानंी तीव्र ववरोध 
केिा. 1828 िािी कोिबंबयातीि बोगोटा 
शहरात बोसिव्हरिी हत्या करण्यािा प्रयत्न 
झािा. पण पत्नी मॅन्यएुिा िेंझ दहच्या 
ितरुाईमळेु तो थोिक्यात बिाविा.   





भर मध्यरात्री बोसिव्हरिा आपल्या महािात 
कुत्र्याचं्या भुकंण्यािे आवाज ऐकू आिे. तिवार आणण 
बदंकू घेऊन तो आपल्या खोिीच्या दरवाजाकि ेधाविा. 
पण त्यािी पत्नी मॅन्यएुिा िेंझने त्यािा बाहेर 
जाण्यापािून रोखिे.  

बाहेर िोक ओरित होत े– “जुिमी राजवटीिी अखेर! 

बोसिव्हरिा मतृ्य!ू” मॅन्यएुिाने जसमनीपािनू बऱ्यापकैी 
उंिावर अििेल्या एका णखिकीतून वाकून बाहेर पादहिे. 
मग नतने बोसिव्हरिा इशारा केिा. बोसिव्हरने 
णखिकीतनू बाहेर उिी मारिी आणण त्याक्षणीि त्याच्या 
खोिीिा दरवाजा तटूुन पििा. काही मारेकरी आत 
सशरि.े पण तवे्हाि मॅन्यएुिाने तिवार उपििी आणण 
ती मारेकऱ्याकंि ेझेपाविी.  

मॅन्यएुिाच्या आकजस्मक हल्ल्यामळेु मारेकरी 
स्तलध झािे. मॅन्यएुिाने त्यांना िमजाविे की बोसिव्हर 
महािात निनू कुठेतरी बाहेर गेिा आहे. 







अतंत: बोसिव्हरिा उमगिे की ज्या देशानंा 
त्याने स्वततं्र केिे नतथेि त्याच्या जीवािा खूप 
धोका आहे. 

म्हणून, मे 1830 मध्ये त्याने दक्षक्षण 
अमेररका िोिून यरुोपिा जाण्यािा वविार केिा. 
पण ननघण्यािी तयारी करत अितानाि त्यािा 
बोगोटामध्ये पररजस्थती खूप बबघिल्यािी बातमी 
समळािी. मग त्याने यरुोपिा जाण्यािा बेत रद्द 
केिा. तो आपल्या एका स्पॅननश दहतचितंकाच्या 
घरी राहाण्याि गेिा.  

नतथेि 17 डििेंबर 1830 रोजी सिमन 
बोसिव्हरिा टी.बी. या आजाराने मतृ्य ूझािा. 


